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 املستكشف النشط:  الدرس األول 

 

- :التكنولوجيا والعلماء * 

علي احلواسيب  التكنولوجيا هي دراسة وتصميم وتفعيل ودعم أنظمة املعلومات اليت تعتمد

 .، ولذلك فأنها ختدم العلماء يف جماالتهم املختلفة واألجهزة احلديثة 

 يف ( تغنيه عن احلفر ) هو عامل آثار استخدم أدوات تكنولوجيه  ألبرت لين  

 .أماكن خمتلفة الستكشاف مواقع أثريه                        

- :اآلتي اآلثار يف تتمثل أهمية األدوات التكنولوجية لعلماء * 

 ( توفر اجلهد والتكلفة  -سهلة  -بسيطة ) ستكشاف بطرق تسمح هلم باال -1

 .تساعدهم يف التعرف علي أين جيب أن حيفروا وذلك عن طريق إجراء مسح فوق وحتت األرض  -2

 استخدامها يف استكشاف األرض ؟؟( ألربت لني ) ما هي األدوات التكنولوجية اليت ميكن لـ 

 :ا علماء اآلثار لتحديد مكان األشياء فوق سطح األرض أدوات التكنولوجيا التي استخدمه( أوال 

 :  Satellitesالصور اليت حيصل عليها من األقمار الصناعية  -1

 . تستخدم يف احلصول علي املزيد من التفاصيل واملعلومات عن منطقة ما 

 :  Dronesالطائرات بدون طيار  -2

 . فيها وهو علي سطح األرض تستخدم يف اكتشاف منطقة ما عن طريق حتكم الطيار 

  : GPSنظام حتديد املواقع العاملي  -3
 .يستخدم يف حتديد مكان ما بواسطة األقمار الصناعية 

 :أدوات التكنولوجيا التي استخدمها علماء اآلثار لتحديد مكان األشياء تحت سطح األرض ( ثانيا 

 :  مقياس املغناطيسية -1

 .وأيضا قياس اجملال املغناطيسي يف باطن األرضيستخدم يف العثور علي املعادن 

 : الرادار املخرتق لألرض  -2

 .يستخدم إلجياد األجسام املدفونة غري املعدنية حتت سطح األرض 
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 تدريبات الدرس األول

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .................م قام صديقك بإرسال رسالة إلكرتونية حتتوي علي عنوانه ، ويعين هذا أنه استخد -1

 ( GPSجهاز حتديد املواقع العاملي  -مقياس املغناطيسية  -الرادار املخرتق لألرض ) 

 .......................جهاز يكشف ما يوجد من أجسام حتت األرض  -2

 ( GPSجهاز حتديد املواقع العاملي  -مقياس املغناطيسية  -الرادار املخرتق لألرض ) 

 ..........................ألرض ا يوجد من أجسام معدنية حتت اجهاز يكشف م -3

 ( GPSجهاز حتديد املواقع العاملي  -مقياس املغناطيسية  -الرادار املخرتق لألرض ) 

لشخص غري مقرب مع احلرص علي عدم مشاركة رقمك الشخصي جيب أن إلرسال رسالة  -4

 .....................تستخدم 

 (الربيد اإللكرتوني  -رسالة صوتية  -رسالة نصية  -دي رسالة بريد عا) 

 ............لالتصال وحتديد مواقع األشياء  عن طريق  GPSيستخدم نظام حتديد املواقع العاملي  -5

 (أشعة الرادار  -املركبات الفضائية  -األقمار الصناعية  -ضوء املصابيح ) 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )  .   ملواقع العاملي الستكشاف املعادن املوجودة حتت األرض يستخدم نظام ا -1

 ( )   .اعتمد املهندسني علي جهاز قياس املغناطيسية يف حتديد أماكن البناء  -2

 ( )     .  يستخدم الرادار املخرتق لألرض الكتشاف األجسام املدفونة حتت األرض  -3

 (  . )دار املخرتق لتحديد األماكن املختلفة ال يعتمد السائح يف السفر علي جهاز الرا -4

 .)  (اهلدف من إضافة نظام املواقع العاملي علي كل اهلواتف الذكية هو الكشف عن أماكن اآلثار -5

 ( )       . يستخدم جهاز مقياس املغناطيسية يف اكتشاف املعادن املدفونة يف األرض  -6

تكنولوجية المناسبة التي يمكنك ثم حدد األدوات ال اقرأ المواقف التالية -

- :االعتماد  عليها 

 ....................................تريد أن تكتسب املزيد من املعلومات عن املكان الذي تسافر إليه  -1

 .................................تريد أن تستكشف األجسام املدفونة حتت األرض يف إحدي املدن  -2

 ...................................د إحدي املناطق أو األماكن املشهورة علي جهازك تريد أن حتد -3

 ....................................... تريد أن تكتشف املعادن يف باطن األرض  -4
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 التكنولوجيا وتطورها التارخيي:   الثانيالدرس 

 

  ؟؟؟؟؟ما هي مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن ؟؟؟ -

 م   1543إلي . م.ق 3333عصر ما قبل الثورة امليكانيكية من عام [ 1  

 بدأت الشعوب التواصل مع بعضها من خالل الصور والرسوم كما يف 

 الكتابات اهلريوغليفية ثم تواصلوا بواسطة األحرف واألرقام ، 

ينهم بالكتابة وسجلت الشعوب من خالل هذه الكتابات معلومات كثرية حول  االتفاقيات ب

 .اهلريوغليفية علي الورق الربدي 

وتشكل هذه املستندات واملخطوطات عنصرا أساسيا لفهم التاريخ ويوجد العديد منها علي شبكة 

 .وعلي موقع بنك املعرفة املصري االنرتنت 

 (العداد الرقمي أباكس  -املخطوطات  -األوراق  -أقالم احلرب والرصاص : ظهر يف هذا العصر ) 

 

 

 

 م  1453 -م  1543انيكية من عام عصر الثورة امليك[ 2  

 يف هذا العصر بدأت الثورة التكنولوجية نظرا للحاجة إلي تسجيل املزيد من املعلومات ومشاركتها

فشهدت تلك الفرتة نشأة الطباعة اليت أسهمت يف تسهيل طباعة الكتب فظهر يف هذا العصر اآللة 

 .احلاسبة وهي آله باسكالني  اآللةة األولي من الكاتبة واستخدام النسخ

 

 

 

  م 1453 -م  1453من عام  امليكانيكية /عصر الثورة الكهربائية[ 3  

استخدام الكهرباء الذي نتج عنها ( اليت نعرفها اليوم ) شهدت تلك الفرتة انطالق مرحلة االتصال 

هو جهاز ) لكمبيوتر الرقمي األول ظهور اخرتاعات جديدة مثل اهلاتف وجهاز التسجيل وجهاز ا

 ( طن  55قدم ويصل وزنه 2قدم وعرضه  55أقدام وطوله  8ارتفاعه 
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 م إلي وقتنا احلاضر  1453عصر الثورة االلكرتونية من عام [ 5  

يعرف باسم عصر الثورة املعلوماتية حيث ظهر اخرتاع الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر احملمولة 

 :ديدة تساعد يف وظهرت اخرتاعات ج

 (اخلرائط عرب االنرتنت  -نظام حتديد املواقع  -األقمار الصناعية ) حتديد مواقع األشياء مثل  -1

 (الرسائل النصية  -استخدام الربيد االلكرتوني ) يف التواصل مع أشخاص آخرين مثل  -2

 (امج برنامج معاجلة الكلمات ، وغريها كثري من الرب) استخدام الربامج مثل  -3

 

 

 

 كيف يمكن استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية ؟؟  -

ميكن استخدام األدوات واألجهزة التكنولوجية للمساعدة يف تسهيل العمل الالزم بأقل وقت وجهد 

 .وأقل تكلفة 

 

 الثانيتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  ) .   يه الكهرباء عصر الثورة امليكانيكية هو العصر الذي ظهرت ف -1

 (  . )أجهزة التكنولوجيا يف عصرنا احلالي من أسباب انتقال املعلومات  -2

 (  ) .تعترب آلة باسكالني من أكثر اآلالت استخداما يف عصرنا احلالي  -3

 (  ) .اكتشاف احلروف واألرقام ساعد  علي وصول املعلومات للعصر احلديث  -4

 (  ). إلي عصرنا احلالي عصر املعلوماتية ميتد  -5

- :أكمل ما يأتي  -

 .......................... النسخة األولي من اآللة احلاسبة هي آلة  -1

 ........................تواصلت الشعوب مع بعضها عن طريق الصور ثم األحرف واألرقام يف عصر  -2

 ................................العامل هي  أحدي الوسائل اليت متكنك من مراسلة أصدقائك عرب أحناء -3

 ..............................كانت الصحف تطبع يف عصر الثورة امليكانيكية باستخدام  -4

 .............................العصر الذي ظهرت فيه الكهرباء ألول مرة هو عصر  -5
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  -:( ب )ما يناسبه من العمود ( أ ) صل من العمود  -

 ب  أ

 عصر ما قبل الثورة امليكانيكية  آلة الطباعة واآللة احلاسبة واآللة الكاتبة 

القمر الصناعي واهلاتف الذكي واخلرائط عرب 

 االنرتنت وبرنامج معاجلة الكلمات

 

 عصر الثورة امليكانيكية

أقالم احلرب والرصاص واملخطوطات واألوراق 

 والعداد الرقمي

 

 ونيةعصر الثورة االلكرت

 امليكانيكية/عصر الثورة الكهربائية  اهلاتف وخطوط اهلاتف وجهاز التسجيل

 

  -:أكمل الجدول التالي بما يناسبه من عصور التكنولوجيا  -

 يطلق عليها عصر الفترة من

  م  1455إلي  .  م . ق  3555

  م  1845م  إلي   1455

  م  1445م  إلي  1845

  ضرم  إلي  الوقت احلا1445

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .يستخدم يف العصر احلديث كوسيلة اتصال ......................  -1

 (باسكالني  -الربيد االلكرتوني  -اخلطابات الورقية ) 

 .....................مت اكتشافه يف عصر الثورة اإللكرتونية  -2

 (اآللة احلاسبة  -ي العداد الرقم -آلة الطباعة  -األقمار الصناعية ) 

 ...............اعتمد األشخاص يف عصر الثورة امليكانيكية  يف تسجيل املعلومات علي  -3

 (التليفون احملمول  -الرسائل االلكرتونية  -املسجل الصوتي ) 
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 مكونات جهاز الكمبيوتر:   الثالثالدرس 
 

يانات ومعاجلتها يف وحدة املعاجلة املركزية هو جهاز الكرتوني قادر علي استقبال الب   الكمبيوتر 

CPU                    لتحويلها إلي معلومات وختزينها واسرتجاعها وقت احلاجة.  

 :يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر في 

  .تصفح االنرتنت  -األلعاب  -إرسال الربيد اإللكرتوني  -كتابة الوثائق  -
 (.ت والعروض التقدميية ومقاطع الفيديو جداول البيانا) تعديل أو إنشاء  -

 عه وتاريخ صناعته وموديل الجهاز يختلف شكل جهاز الكمبيوتر ومكوناته بحسب نو

أجهزة تعمل  - Tabletاللوحي  - Laptopاحملمول  - PCالكمبيوتر الشخصي  :ومن أشكاله 

 .  Touchباللمس 

 

 

 

 :إلي لكي تتمكن من استخدام جهاز الكمبيوتر أنت بحاجة 

 .تستعمل للكتابة وتعطي األوامر للجهاز : لوحة املفاتيح  -1

 .ويتناسب حجمها مع حجم كف اليد لتحريك األشياء بسهوله :  Mouseفأرة  -2

 .اليت تسمح لك برؤية ما تفعله علي اجلهاز :  Screenشاشة العرض  -3

 .رؤيتك  ليتمكن اآلخرون من: كامريا  -5      .لتسمع : مكربات الصوت  -4

 .ليتمكن اآلخرون من مساعك : ميكروفون  -6
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 أجهزة اإلدخال وأجهزة اإلخراج  : تقسم األجهزة الخاصة بالكمبيوتر إلي قسمين 

 أجهزة اإلخراج أجهزة اإلدخال

 نوع البيانات املخرجة أمساء املكونات نوع البيانات املدخلة أمساء املكونات

نصوص ، صور ، ملفات  شاشة العرض رقامحروف وأ لوحة املفاتيح

 فيديو

 نص مكتوب للمكفوفني نظام برايل الطريف بيان توجيهي الفأرة

 معلومات مسعية مكرب الصوت بيان توجيهي الشاشة اليت تعمل باللمس

معلومات مسعية لغري  مركب الكالم أصوات وموسيقي امليكروفون

 (يقوم بإخراج الكالم )الناطقني

 نصوص وصور علي الورق الطابعة صور أو ملفات فيديو أو آلة التصوير االكامري

  نصوص أو صور من الورق املاسح الضوئي
 

 الثالثتدريبات الدرس 

- : اكتب االسم المناسب لمكونات الكمبيوتر التي أمامك في الصورة -

1- ........................................ 

2- ...................... .................. 

3-........................................ 

4- ........................................ 

5- ........................................ 

6-  ........................................ 

7-  ........................................ 

8- ........................................  

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )    . يقوم الكمبيوتر بتحويل املعلومات إلي بيانات  -1

 ( )  .يعترب الكمبيوتر احملمول أكرب يف احلجم من الكمبيوتر الشخصي  -2

 ( )       .يعد امليكروفون من وحدات اإلدخال  -3

 ( )  .يستخدم نظام برايل الطريف يف مساعدة األشخاص الغري ناطقني  -4

 (  )     .يعد املاسح الضوئي من وحدات اإلخراج  -5
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 الربجميات وأنظمة التشغيل:   الرابعالدرس 
 

 كيف يتواصل جهاز الكمبيوتر معك وينفذ أوامرك ؟؟ 

 غالبا نستخدم أجهزتنا ألغراض خمتلفة فنحن نستعملها للعب

 كيف حيدث هذا كله ؟  :لكن السؤال هو . أو تدوين املالحظات أو تصفح االنرتنت  

  البرمجيات 

 هي جمموعة من الربامج املختلفة اليت تستخدم لتشغيل الكمبيوتر وتوظيفه ألداء املهام املختلفة

 ( أنظمة التشغيل والتطبيقات األخرى ) وتنقسم إلي 

  أنظمة التشغيل  

هي وسيط بني هو جمموعة من الربجميات املسئولة عن إدارة املوارد وبرجميات احلاسوب و

 . املستخدم واملكونات املادية للحاسوب 

 من أنواع أنظمة التشغيل 

  Linux - Macنظام التشغيل  - Windowsنظام التشغيل 

- :ومن أمثلة التطبيقات األخرى 

 Microsoft Word  

 Microsoft power Point  

 Google Chrome  

 Gaming apps  

 Video players  

 كيف يعمل الكمبيوتر



 11 

 الرابعتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )     . نظام التشغيل ليس ضروريا لتشغيل جهاز الكمبيوتر  -1

 ( )       .يساعد علي عرض املعلومات  التقدمييهبرنامج العروض  -2

 ( )  .الربجميات وظيفتها التحكم يف البيانات املعاجلة كي يستطيع املستخدم إخراجها  -3

 ( )   .تعترب لوحة املفاتيح والشاشة من األجهزة املسئولة عن تشغيل جهاز الكمبيوتر  -4

 ( )  .هي اليت تتحكم يف إرسال األوامر لنظام التشغيل  CPUوحدة املعاجلة املركزية  -5

 ( )   . عملية إدخال البيانات هي أول مرحلة للوصول للمعلومات النهائية  -6

- :مكان النقط  ضع اإلجابة المناسبة -

 -الربجميات  -وحدة املعاجلة املركزية  -برنامج معاجلة الكلمات  -برنامج العروض التقدمييه ) 

 (أنظمة التشغيل  - Browserاملستعرض 

تساعد املستخدم يف تطبيق مهامه اخلاصة كإنشاء عرض تقدميي أو ........................................  -1

 .إنشاء تقرير 

 .هي املسئول األول عن كيفية تنفيذ األوامر .......................................  -2

 .هو برنامج يساعد علي عرض املعلومات وإضافة نصوص وصور ورسوم.......................................  -3

 .ت واملواقع يعد من بوابات دخول عامل االنرتن....................................  -4

- :ضع كال من الكلمات التالية في المكان المناسب لها في الجدول  -

 -تطبيقات األلعاب  - power pointالعروض التقدميية  - Wordبرنامج معاجلة الكلمات 

Google chrome -  شاشة العرضScreen -  الويندوز  -لوحة املفاتيح-  

 (اندرويد  -وحدة املعاجلة املركزية 

 الربجميات أنظمة التشغيل جهزةاأل
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 دعم األشخاص ذوي اهلمم:   اخلامسالدرس 
 

 :التكنولوجيا المساعدة  

 (القدرات اخلاصة ) هي أجهزة وتطبيقات تساعد األشخاص ذوي اهلمم 

 .يف أعمال جيدون صعوبة يف القيام بها يف احلياة اليومية  

  :المساعدة أمثلة عن التكنولوجيا 

 مساعات األذن -1
  .تساعد السماعات األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف السمع  -
 .ميكن توصيل بعض هذه السماعات احلديثة الطراز بالتليفون احملمول  -

 .تضم الكثري منها تطبيقات خاصة باهلواتف الذكية  -

 

 برجميات تكبري الشاشة -2

 ة الكمبيوتر وتتيح لألشخاص الذينتقوم بتكبري كل شئ علي شاش  

 .يعانون من ضعف البصر التفاعل مع جهاز الكمبيوتر  

 

 برجميات التواصل البديلة -3

 تساعد األشخاص ذوي اهلمم علي التواصل الشفهي واللغوي مع اآلخرين  

 ( هناك برجميات قادرة علي حتويل نص مكتوب إلي حديث والعكس )  

 

 ةاألدوات الرياضي -5
 الذين  واهلواةتسمح أدوات رياضية معينه لألشخاص ذوي اهلمم  -

 فقدوا أحد أطرافهم بتسلق اجلبال   

 ميكن للتكنولوجيا املساعدة أن تساعد يف القيام باألنشطة  -

 العادية واالستثنائية    

 هناك الكثري من األدوات األخرى اليت ميكنك البحث عنها مثل  -

 الدراجات اهلوائية الثالثية العجالت  -تصدر صوتا  طابات كرة القدم اليت

 

 .عبارة عن أجهزة تعويض عن طرف مفقود يف جسم اإلنسان : األطراف الصناعية 
 :من األجهزة التكنولوجية اليت تساعد ذوي اهلمم علي احلركة 

 ( العكازات  -األجهزة التعويضية  -املصعد الكهربائي  -الكراسي اآللية  

 .لديه  ساق مبتورة إال أنه مل يسمح لذلك بالوقوف يف وجه جناحه :  ألربت لني

 

 عامل فيزياء مشهور ال يستطيع التحدث :  ستيفن هوكينج

 .  وكان يستخدم التكنولوجيا املساعدة للتواصل مع اآلخرين 
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 اخلامستدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )   .  عتمد يف ممارسة مهامه علي مساعات األذنعامل اآلثار ألربت لني فقد ساقه وا -1

 ( )   .استخدام التكنولوجيا املساعدة يصعب علي املستخدمني أداء مهامهم اليومية  -2

 ( )   .تستخدم برجميات تكبري الشاشة ملساعدة من يعانون من فقد أحد أطرافهم  -3

 ( )    .ا املساعدة ذوي اهلمم هم الوحيدون الذين يستفيدون من التكنولوجي -4

 ( ). ضبط مساعات األذن عن طريق اهلاتف احملمول يسهل عملية الضبط علي املستخدم  -5

- :اختر اإلجابة الصحيحة  -

 .............حتول احلروف إلي رموز بارزة وتتيح قراءتها عن طريق اللمس هي  -1

 (ذن مساعات األ -الكراسي اآللية  -قارئ الشاشة  -طريقة برايل ) 

 .................... تساعد األشخاص ذوى اهلمم علي احلركة  -2

 (األدوات الرياضية البديلة  -مكربات الصوت  -األجهزة التعويضية  -مساعات األذن ) 

 .األشخاص ذوي اهلمم علي التواصل الشفهي واللغوي مع اآلخرين .............. تساعد برامج  -3

 ( طريقة برايل  -املصاعد الكهربائية  -ات التواصل البديلة برجمي -مكربات الشاشة ) 

 .اليت تساعد ذوي اهلمم ................. الدراجات اهلوائية الثالثية العجالت من الطرق  -4

 ( األدوات الكهربائية  -مكربات الشاشة  -طريقة برايل  -مساعات األذن )
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 املشكالت الشائعة واحللول:   السادسالدرس 
 

قد تواجهنا بعض املشكالت التكنولوجية أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر ، ونستعرض فيما يلي أكثر 

 .املشكالت شيوعا مع احللول املناسبة هلا 

 عدم التمكن من فتح تطبيق ما

 احللول احملتملة لنظام ويندوز
  إعادة تشغيل اجلهاز وحاول فتح  -

 التطبيق من جديد   

  إذا مل ينجح احلل األول قم بتحديث  -

 الربجميات    

 حاول مسح التطبيق وإعادة تثبيته  -

 مؤشر فأرة التحكم ال يعمل

 احللول احملتملة لنظام ويندوز
 التأكد من توصيل كابل الفأرة   -

 باللوحة األم    

 يفضل إعادة تشغيل اجلهاز بعد تلك  -

 اخلطوة   

 ينجح ذلك احلل قد حتتاج   إذا مل -

 الستبدال الفأرة بأخرى   

 تعجز عن إيجاد ملف ما

 احللول احملتملة لنظام ويندوز

 downloadاحبث يف جملد التنزيالت  -
 يف حال تبحث عن ملف مايكروسوفت ورد   -

  documentsستنداتاحبث يف جملد امل   
 نبحث عن الصور يف جملد الصور -

 أو حاول البحث بواسطة صندوق  -

  search boxالبحث    

 توقف الشاشة عن العرض

 لنظام ويندوز احللول احملتملة

 ملدة   del+alt+ctrlاضغط علي  -

   قصرية   

 إذا مل ينجح احلل األول قم بإطفاء  -

 اجلهاز وأعد تشغيله    

 عدم التمكن من الكتابة 

 بلوحة المفاتيح

 احللول احملتملة لنظام ويندوز
 التأكد من توصيل كابل لوحة املفاتيح -

 يفضل إعادة التشغيل بعد تلك اخلطوة -

 إذا فشلت احملاولة أيضا قد حتتاج لتغيري   -

 لوحة املفاتيح   

 1 2 

3 

4 

5 
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 السادستدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )     .يعترب حدوث عطل يف أ جهاز كمبيوتر أمرا مستحيال -1

 ( )  .ل شئ تفعله عندما تواجه مشكلة يف الكمبيوتر هو االتصال بشخص كبري أو -2

 ( )    .يف حالة عدم تفعيل الفأرة  del+alt+ctrlاضغط علي األزرار  -3

 ( )     .إعادة تشغيل اجلهاز يساعد علي حل معظم املشاكل  -4

 ( ) .ال ثم إعادة تثبيته يف حالة عدم فتح تطبيق من أول حماولة يفضل مسحه من اجلهاز أو -5

- ( :ب ) ما يناسبه من العمود ( أ ) صل من العمود  -

 ب  أ

 documentsاحبث يف جملد املستندات 
 

 مؤشر الفأرة ال يعمل

 ملدة قصرية  del+alt+ctrlاضغط علي ازرار 

 

 wordتعجز عن اجياد ملف وورد 

أعد تشغيل اجلهاز وحاول فتح التطبيق من 

 جديد

 

 تمكن من فتح تطبيق ماعدم ال

التأكد من توصيل كابل الفأرة يف املكان 

 املناسب هلا 

توقف الشاشة عن عرض البيانات  

 واملعلومات
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 مجع البيانات وحتليلها والتعبري عنها يف رسوم بيانية:   السابعالدرس 
 

ختلفة الرقمية هو مجع كل البيانات املتاحة حول موضوع معني من املصادر امل: مجع البيانات 

 .والورقية 

  التجارب -استطالعات الرأي  -السجالت والتقارير  -الكتب : بعض مصادر البيانات 

 

 

 

 

 

 .هي عملية مراجعة وتنظيم البيانات اليت مت مجعها وشرح معانيها  :حتليل البيانات 

 فيما تفيد عملية مجع البيانات وحتليلها ؟؟
ي وما قد حيدث يف املستقبل وبالتالي تساعد يف اختاذ القرار فيما تفيد يف اكتشاف ما حدث يف املاض

 .جيب فعله 

 

 

 

 

 

 

- :الرسم البياني 

بعد االنتهاء من حتليل املعلومات فالرسم البياني هو طريقة عرض البيانات واملعلومات واملقارنة 

 ( النوع األكثر شيوعا هو الرسم البياني العمودي . ) بينهم بوضوح 

 :استخدام الرسم البياني ألنه يفضل  

  األسهل يف قراء النتائج. 

  يقوم بتلخيص املعلومات والنتائج يف رسم توضيحي. 

  يوفر سهولة املقارنة بني نتائج التحليل. 

 .من املهم جدا التأكد من صحة املعلومات اليت جتمعها ودقتها * 

 .احرص دائما علي استخدام مصادر موثوقة * 

رج منها عند جتميع كم هائل من البيانات من األفضل أن تستخ* 

 . األمناط املتكررة لتتمكن من حتليلها

 . البحث عن جوانب حمددة هلذه البيانات* 
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 عالسابتدريبات الدرس 

- : أكمل -

 ..............................، ............................... من مصادر البيانات  -1

 ..............................النوع األكثر شيوعا يف الرسم البياني هو  -2

 ..................من املهم التأكد من صحة البيانات ودقتها واستخدام مصادر  -3

 ...........مراجعة البيانات وتنظيمها وشرح معانيها بعد جتميعها هي عملية  -4

وبالتالي تساعدنا علي اختاذ ....................... ،........................ ليلها يف تفيد عملية مجع البيانات وحت -5

 .املناسب  اإلجراء

- :اختر اإلجابة الصحيحة  -

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )     .               مصادر مجع البيانات  -1

 (ة مصادر ورقي -مصادر رقمية )       . الكتب واملقاالت  -2

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )     . الوسائط املسموعة واملرئية  -3

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )   . التقارير واملنشورات علي املواقع املختلفة  -4

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )    . اجملالت العلمية واألحباث املنشورة  -5

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )         .   الوثائق  -6
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 إعداد التقارير لنتائج األحباث:   الثامنالدرس 
 

( التقارير لنتائج األحباث ) عن املعلومات اليت مت التوصل إليها ( مثل علماء اآلثار ) يعلن الباحثون 

 :بطرق خمتلفة ومنها 

  ية وتكون هي مواقع الكرتونية بها العديد من املذكرات واآلراء الشخص: املدونات الرقمية

 .خاصة بشخص واحد فقط 

  هي نصوص منشورة الكرتونيا وحتتوي علي معلومات متاحة : املقاالت املنشورة الرقمية

 .للنشر والتنزيل 

  يتم فيها التواصل الكرتونيا بني عدة أشخاص ملشاركة : مواقع التواصل االجتماعي

 .املعلومات واآلراء واألفكار وتبادل الرسائل 

  حمادثة أو مقابلة بني طرفني لتبادل النقاش عن موضوع معني: املقابالت 

  هي برامج تعد تقارير وأحباث مصورة عن أمر ما يف شكل حوار ونقاش بني : برامج التليفزيون

 طرفني

 . حمادثات الفيديو والرسائل النصية : من الطرق األخرى ملشاركة املعلومات 

 

 

 

 

 

 الثامنتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )  .  يعلن الباحثون عن املعلومات اليت مت التوصل إليها يف اجلرائد فقط  -1

 ( )  . الطريقة األكثر شيوعا ملشاركة البيانات هي الربيد اإللكرتوني  -2

 ( )   .احملادثات النصية ومكاملات الفيديو تعترب من طرق مشاركة املعلومات  -3

 ( )     .مرفقة إلي الربيد اإللكرتوني ال ميكنك إضافة ملفات  -4

 ( )   .برامج التليفزيون وسيلة للتواصل وتبادل الرسائل بني أفراد العمل  -5

 ( )   .اجملالت العلمية املنشورة تعترب من املصادر الرقمية جلمع املعلومات  -6

يتم من خالله إرسال رسائل  الربيد اإللكرتونيالطريقة األكثر شيوعا ملشاركة البيانات هي 

 حيث ميكن أن تكتب بها تقرير قصري مرفقا مبلفات ذات صلهلشخص أو أكثر وكتابة تقارير 
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- :أكمل ما يأتي  -

 .صدقاء يتشاركوا فيها احلديث بالصوت والصورة طريقة تواصل بني األ............................  -1

 ............................إلرسال رسالة نصية حتتوي علي نتائج استطالع رأي عن ظاهرة ما نستخدم  -2

 .....................................لقاء حواري مع الالعب املصري حممد صالح يف قناة تليفزيونية يعترب  -3

 .....................................ئولني عن املدونة الشخصية اليت تعرب عن رأي صاحبها يكون عدد املس -4

 . تستخدم للتعبري عن أرائك الشخصية عرب االنرتنت ................................  -5
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 ستكشف النشطامل:  الدرس األول 

 

- :من مزايا شبكة االنرتنت * 

 املعلومات بطريقة سهلة وسريعة عن طريق البحث مبحرك البحث مثل حمرك البحث جوجل إجياد. 

  نشر الوعي بني األفراد. 

  التواصل بني األفراد. 

  -:خطوات البحث علي شبكة االنرتنت * 

  حدد املعلومات اليت رغب يف احلصول عليها. 

  مصطلحات للبحث أو كلمات أساسية فكر يف. 

  حتقق من البيانات من خالل البحث عنها يف أكثر من مصدر. 

  راجع املعلومات اليت توصلت إليها جيدا. 

  احرص علي ذكر وتدوين مصدر تلك املعلومات. 

 ما هي املشكالت اليت قد تواجهها أثناء البحث عرب االنرتنت ؟؟* 

 ري صحيحة أو آراء شخصية ومن مصادر غري موثوقة احتمالية العثور علي معلومات غ. 

  كثرة املصادر تؤدي لزيادة وقت البحث واجللوس كثريا علي االنرتنت. 

  صعوبة الوصول أحيانا إلي مصدر املعلومة. 

 [ أنيقا أواله ) عاملة األحياء * 

 حضرت إحدى املناسبات وتذوقت نوع غريب من اجلوز فقامت 

 من خالل االنرتنت وقرأت العديد من األحباث  بالبحث علي هذا النوع

 وقامت جبمع البيانات امليدانية الفعلية أي حتدثت مباشرة إلي 

 .السكان احملليني ومجعت منهم املعلومات 

 وتوصلت إلي أن هذا النوع من اجلوز يسبب مرض السرطان ثم قامت

 بعمل محالت توعية ومقاطع فيديو عرب شبكة االنرتنت للتحذير  

  .من اجلوز  من هذا النوع
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 (احملور الثاني ) األول تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )     .     شبكة االنرتنت ليست مهمة يف عصرنا احلالي  -1

 ( )   . البد من التحقق من املعلومات اليت نريدها من أكثر من مصدر  -2

تحدث إلي الناس بصورة مباشرة واحلصول علي املعلومات مجع البيانات امليدانية الفعلية أي ال -3

 ( )           . منهم 

 ( )    .مجيع املواقع علي شبكة االنرتنت بها معلومات موثوق فيها  -4

 ( ) . عند التوصل للمعلومات اليت تريدها يف حبثك جيب عليك مراجعتها أوال  -5

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .االنرتنت إجياد املعلومات بطريقة سهلة وسريعة ................ ............من  -1

 (ال شئ مما سبق  -عيوب  -مميزات  -سلبيات )  

 ....................................أولي خطوات البحث عرب شبكة االنرتنت  -2

 (مراجعة املعلومات  -حتديد املعلومات  -احلرص علي تدوين مصدر املعلومات ) 

 ...............................من املشكالت اليت ميكن أن تواجهها أثناء البحث عرب االنرتنت  -3

 (إجياد املعلومات بسهولة  -التفكري يف مصطلحات البحث  -صعوبة الوصول ملصدر املعلومة ) 

 ................. تعترب العاملة أنيقا أواله من علماء   -4

 (رياضيات ال -األحياء  -اآلثار ) 

 ..................عند اقتباسك لبعض اجلمل الشهرية لعامل يف جمال ما يف حبثك جيب عليك  -5

 (ال تذكر مصدر هذه اجلمل  -تقوم بتدوين مصدر هذه اجلمل  -تنسب اجلمل لنفسك ) 

  طلب منك معلمك بحث عن الفرق بين أجهزة االدخال واالخراج : رتب * 

 .ليت توصلت إليها مراجعة املعلومات ا -

 .كتابة اسم املقاالت واملصادر اليت حصلت عليها  -

 .حتديد املعلومات  -

 .التفكري يف مصطلحات البحث  -

 .التأكد من املعلومات اخلاصة ببحثك من خالل أكثر من مصدر  -
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 املخاطر املرتبطة بشبكة االنرتنت ووسائل احلماية منها :   الثانيالدرس 

 

- : االلكرتونية غري اآلمنة املواقع* 

 وهي املواقع اليت تهدف إلي سرقة بياناتك الشخصية ومعلوماتك 

  -بريدك االلكرتوني  -أو بهدف انتحال الشخصية مثل امسك 

 عنوانك  -كلمة املرور 

  .فيجب علينا عدم الضغط علي الروابط اليت ال نعرف حمتواها 

- :Spamالرسائل املزعجة * 

 ل غري املرغوب فيها واليت تهدف لإلعالن عن منتج ما أو وهي الرسائ

 احلصول علي معلومات منك وتصلك من عنوان بريد الكرتوني 

  .غري معروف وقد حتتوي علي فريوسات أو مواد غري آمنه أو غري أخالقية 

  أثناء استخدام االنرتنت ؟ إتباعهاما هي إجراءات األمان اليت جيب * 

 شخص الذي جتري معه حمادثة عرب االنرتنت التأكد من هوية ال.  

  حجب(block ) أي شخص غري لطيف ويتعامل بصورة سيئة. 

  عدم الضغط علي أي رابط ال تعرف حمتواه. 

  مغادرة أي موقع حيتوي علي معلومات غري آمنه أو غري أخالقية. 

  وكلمات السر مثل الصور والفيديو ال تشارك أحد ببياناتك الشخصية أو معلوماتك اخلاصة 

  فكر جيدا قبل تنزيل امللفات من االنرتنت خوفا من وجود فريوسات. 

- : Downloadتنزيل امللفات * 

وهو حتميل ملف من االنرتنت إلي جهاز الكمبيوتر اخلاص بك لكي تقوم بفتحه يف أي وقت تريد 

 .دون احلاجة لفتح االنرتنت مرة أخري 
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 (لثاني احملور ا) الثاني تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )     .    عملة ذات وجهني أحدهما إجيابي واآلخر سليباالنرتنت  -1

 ( )    .البد من استشارة والديك أو معلمك عند مشاركة بياناتك الشخصية  -2

 ( )     .من املهم احملافظة علي بياناتك اخلاصة وعدم إفشائها للغري  -3

 ( )     .إجراءات األمان أثناء االستخدام  إتباعرتنت عدم من خماطر االن -4

 ( )  .من وسائل احلماية من خماطر االنرتنت الضغط علي الروابط اليت جتهل حمتواها  -5

 ( )      .طرق التواصل عرب االنرتنت  إحدى blockيعد احلجب  -6

 ( )     .من خماطر االنرتنت استخدام اآلخرين بياناتك الشخصية  -7

 ( )      . عند حجب شخص ما فإنه ميكنه رؤية منشوراتك  -8

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

" اضغط هنا للحصول علي جائزة كبرية " أثناء تصفحك لالنرتنت وجدت رابطا إلكرتونيا عنوانه  -1

 ..............................عليك أن 

 (عدم الضغط علي الرابط  -إرسال الرابط لآلخرين  -الضغط علي الرابط ) 

 .....................عند حتميلك مللف ما من االنرتنت يسمي  -2

 (upload - download - spam) 

 ................يف بعض األحيان نتلقي رسائل تهدف لإلعالن عن منتج معني يطلق عليها  -3

 (sms -  رسائل مزعجة  -رسائل مرغوب فيها) 

 .من البيانات الشخصية ................................ ..........يعترب  -4

 (مجيع ما سبق  -رقم اهلاتف  -كلمة املرور  -االسم ) 

 .......................انتحال شخصية أحد األشخاص وافتعال املشاكل مع اآلخرين يعترب من  -5

 (اجيابيات االنرتنت  -وسائل التواصل  -سلبيات االنرتنت ) 

 ..........................ئل تدعو إلعالنات زائفة علي بريدك االلكرتوني رسا -6

 (الرسائل املزعجة  -البيانات الشخصية  -حتميل امللفات ) 

 ....................أرسل أحدهم طلب صداقة علي موقع الفيس بوك جيب عليك  -7

 (حذف طلب الصداقة  -التأكد من هوية املرسل  -غلق اجلهاز ) 

 ....................أرسل صديق لك ملف ما وتريد حفظه علي جهازك فأنت حباجه إلي  -8

 (املاسح الضوئي  -حجب الشخص  -تنزيل امللف ) 
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 .......................جيب أال تتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي مع  -4

 ( شخص جمهول -صديق معروف لك  -زميل من مدرستك ) 

 ..............تصرف معك أحد األشخاص بطريقة سيئة عرب االنرتنت جيب عليك أن عندما ي -15

 (تطلب صداقته  -حتجبه ترحب به ) 

- ( :ب)ما يناسبه من العمود ( أ)قم بتوصيل من العمود  -

 ب أ

يتيح لك منع األشخاص غري مرغوب فيها من  blockاحلجب 

 التواصل معك واالطالع علي ملفك الشخصي

 التواصل مع أصدقائك وأفراد أسرتك قع االلكرتونية غري اآلمنة املوا

 الرسائل املزعجة وسرقة البيانات الشخصية اجيابيات االنرتنت

التأكد من هوية الشخص الذي جتري معه  خماطر االنرتنت

 حمادثة عرب االنرتنت

تك مواقع تهدف لسرقة بياناتك ومعلوما من وسائل احلماية من خماطر االنرتنت

 الشخصية 
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  استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة صحيحة:   الثالثالدرس 
 

 -: Tag اإلشارة *

هي اإلشارة إلي شخص وبالتالي حتديد هويته يف صورة أو منشور وميكن ألي شخص الدخول إلي 

 . ملفه الشخصي 

 تكنولوجيا ؟ استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح ؟نشر املعلومات علي االنرتنت ؟ أخالقيات استخدام ال* 

  جيب أخذ موافقة الشخص قبل اإلشارة إليه يف منشوراتك.  

  جيب أن حترص علي أن تكون املنشورات الئقة وال تضر بأحد. 

  وخترب ( أن تذكر مصدر املعلومات ) جيب عليك عند استخدامك ملعلومات ال ختصك

 .شخص آخر وملك له اآلخرين بأن هذه املعلومات خاصة ب

  جيب أال تتصفح املواقع احملظورة ألنها من املمكن أن تنشر مواد مضرة أو غري أخالقية. 

  جيب أن تستشري معلمك أو أحد أفراد أسرتك قبل الدخول ملوقع جديد. 

  جيب عليك احرتام القانون. 

 اآلثار االجيابية والسلبية ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت * 

 اإليجابيات

 .إمكانية اإلطالع علي األخبار بضغطه واحدة باملاوس ( 1

 .التواصل مع أصدقائي وأفراد أسرتي يف أي وقت وأي مكان ( 2

 .حتميل الصور والفيديوهات وامللفات علي جهازك الشخصي ( 3

 .مساعدة األشخاص ذوي اهلمم ( 4

 السلبيات

نولوجيا يؤدي لإلرهاق والكسل وإجهاد العني قضاء الكثري من الوقت يف استخدام التك( 1

 .والصداع

لكنه ال يعطي ) موقع جوجل من أكثر املواقع اليت نعتمد عليها يف احلصول علي املعلومات ( 2

 (دائما معلومات صحيحة 

 .االعتماد علي بعض املواقع اليت قد تقدم معلومات غري موثوقه ( 3
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 (ي احملور الثان) الثالث تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )  .  أحيانا يستخدم البعض أدوات تكنولوجيا املعلومات بطريقة غري أخالقية  -1

 ( )     .ألصدقائك ليس من الضروري أخذ موافقتهم  Tagقبل عمل  -2

 ( )   .جيب عليك أن حترص علي أن تكون منشوراتك مناسبة والئقة وال تضر أحد  -3

 ( )     .املعلومات بطريقة سهلة وسريعة  إجيادات االنرتنت من اجيابي -4

 ( )     .دائما ميدنا بنتائج حبث صحيحة  Googleحمرك البحث  -5

 ( )     .من خماطر االنرتنت استخدام اآلخرين بياناتك الشخصية  -6

   ( )  .جيب االعتماد كليا علي شبكة االنرتنت للحصول علي إجابات ألسئلتك كلها  -7

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 ................. عند استخدامك ألدوات التكنولوجيا جيب أن نستخدمها بطريقة  من الضروري -1

 (غري صحيحة وأخالقية        -صحيحة وغري أخالقية          -صحيحة وأخالقية     ) 

 .موقع إلكرتوني جديد  معلمك قبل الدخول إلي.......................  جيب عليك أن  -2

 (ال تأخذ برأي        -تستشري        -تعارض    )  

ألنها تنشر معلومات ............... عند البحث علي معلومات علي االنرتنت جيب أال تدخل للمواقع  -3

 .غري دقيقة وغري أخالقية 

 (اآلمنة        -املوثوقة          -احملظورة    )    

 ..........................ات أدوات تكنولوجيا املعلومات من إجيابي -4

 (مساعدة األشخاص ذوي اهلمم        -الصداع        -الشعور دائما بالكسل   ) 

 .................. إلدراج املعلومات ضمن حماور حبثك جيب أن تكون معلومات  -5

 ( واضحة   غري    -موثوقة         -غري مرتبطة باملوضوع    )    

 ........................قضاء الكثري من الوقت يف استخدام التكنولوجيا يسبب  -6

 (نتائج إجيابية        -النشاط الدائم         -العني      إرهاق) 

 حدد نوع المواقف اآلتية هل هي من إيجابيات استخدام التكنولوجيا أم من السلبيات ؟  -

 .علن عن منتج معني تلقي رسائل مزعجة ت -1

 .التواصل مع أقاربي باخلارج صوت وصورة من خالل أحد التطبيقات  -2

 .الشعور باخلمول والكسل بسبب استخدامك للكمبيوتر  -3

 .مساعدة األشخاص ذوي اهلمم للقيام مبهامهم اليومية  -4

 .احلصول علي معلومات غري صحيحة من مدونة شخصية  -5

 . ملرور اخلاصة حبسابي علي أحد مواقع التواصل االجتماعي سرقة أحدهم لكلمة ا -6
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  كيفية البحث علي شبكة االنرتنت:   الرابعالدرس 
 

 .من خالل هذا الدرس سنتعرف علي كيفية استخدام متصفحات االنرتنت بطريقة آمنه وذكيه  

  -: Browserمتصفح االنرتنت * 

 .نرتنت لعرض صفحات الويب والتنقل بينها هو برنامج من خالله نستطيع الدخول إلي اال

   Internet Explorer - Google Chrome - Firefox:               مثل 

 

 

- :حمرك البحث * 

 .هو أحد املواقع اليت تقدم خدمة البحث عرب شبكة االنرتنت 

  Bing -  Googleمثل موقع 

- :كيفية البحث بطريقة آمنه * 

  يرسل تنبيهات ورسائل حتذيريه إذا وجد برنامج ضار أو فريوس أو  من اختيار متصفحالبد

 .عند حماولة الدخول إلي موقع غري آمن 

  يوجد متصفحات بها حمركات حبث ) لعمرك  املخصصةاحرص دائما علي تصفح املواقع

 .إلي أنها حتتوي علي تطبيق يتيح للوالدين مراقبة أطفاهلم  باإلضافة( خاصة باألطفال 

 أدوات املتصفح لعدم الضغط علي أي روابط غري الئقة أو غري آمنه  استخدم. 

- :كيفية البحث بطريقة ذكية * 

  اكتب مجال طويلة بدال من كلمة أو كلمتني للحصول علي نتائج أفضل. 

 حيوان اجلاكوار وكذلك توجد سيارة ماركة اجلاكوار عند البحث بكلمة : مثال 

حيوان " بإظهار معلومات عن احليوان والسيارة فاألفضل نكتب سيقوم حمرك البحث " اجلاكوار " 

 "اجلاكوار 

  لشمول حبثك الكلمات أو احلروف اليت تريدها )+( استخدم عالمة 

  لعدم مشول حبثك الكلمات أو احلروف اليت ال تريدها( -)استخدم عالمة 

  ن مجلة معينه كنت تبحث ع إذاحلصر نتائج البحث أو ) "  " ( استخدم عالمات التنصيص 

  من املمكن أن تبحث بالصور بدال من كتابة النصوص والكلمات 
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 (احملور الثاني ) الرابع تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )    .  من األفضل استخدام كلمات مفتاحيه يف البحث عرب االنرتنت  -1

 ( ) .ا لك فهذا يدل علي أن املوقع آمن إذا قمت بالدخول ملوقع ما وقام املتصفح بإرسال تنبيه -2

 ( )  .توجد بعض التطبيقات اليت تتيح للوالدين مراقبة أبنائهم أثناء استخدام االنرتنت  -3

 ( )       .احرص دائما علي تصفح املواقع املخصصة للكبار  -4

 ( ) .يفضل عند البحث عن شئ ما نكتب كلمة واحدة فقط لسرعة التوصل لنتائج البحث  -5

 ( )      .تصفح مواقع خمصصه لعمرك  اآلمنةمن طرق البحث  -6

 ( )     .من مميزات البحث عرب االنرتنت سرعة الوصول إلي املعلومات  -7

 ( )    .حلصر نتائج البحث اليت ترغب فيها "  " تستخدم عالميت التنصيص  -8

 ( )     .ال ضرر يف احلصول علي بيانات أحد زمالئك دون استئذانه  -4

 ( )    .يساعدنا اختيار كلمات البحث يف احلصول علي نتائج البحث املطلوبة  -15

 ( )     .ميكن أن تستخدم الصورة بدال من الكلمات يف عملية البحث  -11

  (  )    .وجود املقاالت بدون اسم املؤلف عرب االنرتنت جيعلها مصدر موثوق  -12

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 ...............يفضل وضعها بني ( كم يبلغ طول نهر النيل ) عند البحث عن مجلة  -1

 (       ( -) عالمة         -)+ (       عالمة            -"  "     عالميت تنصيص  )   

 .....................يف حتديد املواقع نكتب  GPSعند البحث عن كيفية عمل نظام  -2

 (  GPSكيف يعمل نظام     -   GPS+نظام+يعمل+كيف  -  GPSم كيف يعمل نظا) " 

 ....................الستبعاد كلمة السيارة عند البحث عن حيوان اجلاكوار نكتب يف البحث   -3

 (مجيع ما سبق    /  اجلاكوار    + سيارة /  حيوان      -اجلاكوار /   سيارة     -اجلاكوار )  

 ................صور تشمل مثرتي التفاح والربتقال نكتب  إذا أردت البحث عن -4

 (ال شئ مما سبق  / التفاح والربتقال     /  الربتقال       + التفاح /    الربتقال   -التفاح) 

 ..................من احملتمل وجود فريوسات علي جهازك وذلك يف حالة  -5

حتميل ملفات من  -رك حبث خاص بعمرك استخدام حم -الضغط علي روابط غري معروفه ) 

 "  "   (البحث باستخدام عالميت التنصيص  -موقع آمن 

 .قبل الكلمات اليت ال تريد أن يشملها البحث ............  ميكن إضافة الرمز  -6

   (-        )      +      /        "    "     / 

 .دال من الكلمات باستخدام كامريا اهلاتف يف البحث ب................. ميكنك استخدام  -7

 (النصوص      -الصور       -الرموز    )    

 .من طرق البحث لألطفال عرب االنرتنت .................................... استخدام  -8

 (حمركات البحث لألطفال   -   اآلمنةاملواقع غري      -حمركات البحث للكبار    ) 
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  علي االنرتنت التأكد من صدق املعلوماتكيفية :   مساخلاالدرس 
 

 املصادر االلكرتونية ومواقع االنرتنت كثرية منها املوثوق ومنها غري املوثوق 

 :المصادر االلكترونية غير الموثوق بها * 

 مصادر ال ُيعرف كاتبها وتتضمن أفكار خاطئة وكاذبة وغري صادقة ي ه

 .مثل املدونات والفيس بوك وويكي وآراء شخصية وليست معلومات 

 :المصادر االلكترونية الموثوق بها * 

 مت التأكد من صحة ودقة مصداقية معلوماتها وتكتب بعناية من ي مصادر ه

 الحرتايف خالل خرباء وخاليه تقريبا من األخطاء النحوية واإلمالئية ومتتاز بالتصميم ا

 مكتبة بها العديد  حيتوي علي:  بنك املعرفة املصري( 1: مثل 

 من املواد واملوضوعات ودخوهلا جماني                

 :املواقع اليت حتتوي علي االختصارات التالية ( 2

Org تديره هيئات ومنظمات معروفة وشهرية 

Edu تديره مؤسسات ومدارس وجامعات 

Gov تديره جهات حكومية 

Com تديره شركات لتسويق املنتجات 

 .واقع ختضع للمراجعة من قبل املختصني والرقابة واحرتام القانون مثل هذه امل

- :كيفية التأكد من المصادر الموثوق منها * 

  إذا وجدنا االختصارorg - gov - edu - com   يف عنوان املوقع. 

  التحقق من هوية وشخصية املؤلفني والناشرين من حيث اخلربة والكفاءة يف جمال عملهم. 

 يقة كتابة النصوص البد أن تكون مميزة وخالية من األخطاء وأن يكون التحقق من طر

 .التصميم احرتايف 

  التحقق من تاريخ النشر البد أن يكون حديثا. 
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 (احملور الثاني ) اخلامس تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )    .  علي شبكة االنرتنت دائما ما تكون موثوقه املعلومات  -1

 ( )   .  ال ميكنك التحقق من صدق املعلومات علي شبكة االنرتنت  -2

تعترب هذه املعلومات . قام يوسف بتحميل بعض امللفات من خالل موقع بنك املعرفة املصري  -3

 ( )         . صادقة وموثوق بها 

حد املواقع علي أ 2522قامت بيسان بإعداد حبث وقد استندت إلي معلومات يف مقاله منشورة عام  -4

  ( )       . تعترب هذه املعلومات مصدرا موثوقا فيه 

مقالة علي االنرتنت مكتوبة بشكل احرتايف وخالية تقريبا من األخطاء ندرك أن هذه املعلومات  -5

 ( )           . موثوقه 

 ( ) . ال تتمتع باملصداقية  govأو  eduاملواقع اإللكرتونية اليت تتضمن روابطها  -6

- ( :ب ) بما يناسبه في العمود ( أ ) قم بتوصيل العمود  -

 (ب )  (أ ) 

 تديره مؤسسات ومدارس وجامعات Facebookموقع 

 تديره جهات حكومية بنك املعرفة املصري

.edu 
 مصدر غري موثوق به

.gov  تديره هيئات ومنظمات معروفة 

.org مصدر موثوق به 

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .مصدرا غري موثوق فيه ......................... عترب ي -1

  (wiki     -          موقع وزارة الرتبية والتعليم املصري       -بنك املعرفة املصري) 

 ....................يعترب املوقع مصدرا موثوقا فيه يف حالة أن يكون تاريخ النشر  -2

 (عتمدا علي اآلراء الشخصية   م    -قدميا           -حديثا      ) 

 .................يعترب بنك املعرفة املصري موقعا إلكرتونيا يقدم املعلومات بصورة  -3

 (غري موثوق فيها           -جمانية          -مبقابل مادي     )  

 .........................االختصار الذي يرمز إلي عنوان موقع بنك املعرفة املصري هو  -4

 (KBE      -     KBE     -      EKB    ) 
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   املشكالت اليت تواجهك أثناء استخدام االنرتنت وكيفية مواجهتها:   السادسالدرس 
 

 سرقة اهلوية( 2التنمر    ( 1

 هو تصرف أحد األشخاص بطريقة سيئة جتاه شخص آخر  ومن  :التنمر * 

 .ئل سيئة أو بذيئة أو مؤذية املمكن أن تكون يف صورة منشورات أو رسا

 .هي سرقة بياناتك الشخصية واستخدامها بشكل خاطئ  :سرقة الهوية * 

- :كيفية مواجهة هذه المشكالت * 

  إبالغ والديك أو أحد أفراد أسرتك أو معلمك أو شخص تثق فيه. 

  عدم التواصل مع أشخاص جمهولني.  
  (النرتنت إدارة مكافحة جرائم ا) إبالغ السلطات املختصة 

  حجب الشخص املسيء إليك(block ) حيت ال يستطيع التواصل معك . 

 (احملور الثاني ) السادس تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -
 ( )     .   من املمكن تدخل الشرطة يف مكافحة جرائم االنرتنت -1

 ( )  . التنمر  أرسل أحدهم إليك رسالة بها نصوصا مؤذية هذا يعد نوع من أنواع -2

 ( ) .يف حالة استالمك رسالة إلكرتونية بها عبارات مسيئة عليك أن ترد علي صاحبها فورا  -3

 ( )   . عليك أن خترب ولي أمرك بأي موقف مسيء تتعرض له علي االنرتنت  -4

 ( )   . ال يوجد أي صورة من صور التعدي اإللكرتوني يف جمتمعنا املصري  -5

 ( )  . وجود برنامج مكافحة الفريوسات علي جهازك اإللكرتوني  من الضروري -6

 ( )       . التنمر يبقي أثر نفسي علي املتنمر عليهم  -7

 ( )   . التواصل مع أشخاص جمهولني قد يعرضك لسرقة اهلوية وللتنمر  -8

 ( . )لذي سببه لآلخرين من املمكن أن يتعرض املتنمر للمسائلة القانونية بسبب األثر النفسي واألذى ا -4

 ( )  . يف حالة وصولك رسالة حتمل عبارات سيئة عليك أن ترسلها ألصدقائك  -15

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -
 .....وصورتك الشخصية هذا يعترب  بامسكوجدت علي إحدى مواقع التواصل االجتماعي حساب  -1

 (  فريوس          -سرقة هوية            -تنمرا      ) 

 .................وصلتك رسالة إلكرتونية حتتوي علي نصوص سيئة هذا يعد  -2

 (فريوس            -سرقة هوية            -تنمرا      ) 

 .هي السلطات املختصة يف مكافحة جرائم االنرتنت .............................  -3

 (إدارة مكافحة جرائم االنرتنت       -شرطة املرافق          -شرطة السياحة    )   

 ................... رأيت منشور لزميلك يسئ إليك فماذا تفعل ؟ -4

 (تبلغ السلطات        -تقوم حبجبه         -تتنمر عليه        -ال تعلق   ) 



 32 

   الرقمي خطة شخصية لألمان:   السابعالدرس 
 

- :ك لالنترنت كيفية المحافظة علي أمانك أثناء استخدام* 

  اختيار كلمات مرور(password )قوية وغري متوقعة ويصعب ختمينها. 

  اختيار كلمات مرور خمتلفة حلساباتك علي املواقع أو أجهزتك املختلفة. 

  استخدام برامج مكافحة الفريوسات حلماية جهازك من الفريوسات. 

- :أو القرصنة كيفية إنشاء كلمات المرور قوية لمنع جهازك من االختراق * 

  حروف وتتضمن حروف وأرقام ورموز خاصة 8جيب أال تقل عن 

 ، أال حتتوي علي معلومات شخصية مثل امسك ، تاريخ ميالدك........ 

  جيب إعداد قائمة بكلما ت املرور حلساباتك ويعرف بنظام إدارة كلمات املرور واالحتفاظ بها

 .صول إليه وال يعلمه أحد آخر يف مكان آمن حيت ميكنك أنت وأفراد أسرتك الو

- :الفيروسات * 

 نوع من أنواع الربامج اخلطرية اليت تصيب جهاز الكمبيوتر وتسبب 

  .تلف يف البيانات وحذف امللفات ومن املمكن إرسال رسائل بدون علمك 

- :برامج مكافحة الفيروسات * 

 .ها وإصالح امللفات يقوم حبماية جهازك من اإلصابة بالفريوسات وتقوم بالقضاء علي
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 (احملور الثاني ) السابع تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )      .   ليس من الضروري إنشاء كلمة مرور قوية -1

 ( ) . برامج مكافحة الفريوسات تستطيع القضاء علي الربامج الضارة اليت تصيب اجلهاز  -2

 (  )     . سابك الشخصي تعترب كلمة مرور قوية حل 4587  -3

 ( )   . يفضل استخدام تاريخ ميالدك ككلمة مرور حلسابك الشخصي   -4

 ( . )رسائل بطريقة عشوائية ألصدقائك دون علمك  بإرسالالفريوس جيعل جهازك يقوم  -5

 ()  . استخدام كلمة مرور واحدة لكل حساباتك علي األجهزة يصعب من اخرتاق هذه احلسابات  -6

 ( )   . قيام أحد أصدقائك مبشاركة كلمة املرور اخلاصة به يعترب تصرف صحيح  -7

 ( . ) إنشاؤهالتذكر كلمة املرور اخلاصة بك ميكنك استعمال تاريخ ميالدك أو امسك يف  -8

- : أمام الضعيفة (×) أمام كلمة المرور القوية وعالمة( √)ضع عالمة  -

 ضعيفة قوية كلمة املرور

   دكتاريخ ميال

Hs123456   

   امسك

Aa1458*@#   

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -
 .حلساباتك علي املواقع ....................... من األفضل اختيار كلمة مرور  -1

 (متشابهه        -خمتلفة          -متماثلة    ) 

 .صي حلسابك الشخ................... احرص دائما علي اختيار كلمة مرور  -2

 (متوقعة         -ضعيفة            -قوية    )   

 ...................إنشاء كلمة مرور ضعيفة قد يعرضك لــ  -3

 (مجيع ما سبق     -االخرتاق       -القرصنة       -سرقة اهلوية    ) 

 ...................... يفضل أن تتضمن كلمة املرور حلسابك الشخصي علي مثان  -4

 (مجيع ما سبق      -حروف       -رموز        -أرقام       ) 

 . برنامج صغري ضار يصيب األجهزة وتلف البيانات................    -5

 (الفريوس      -القرصنة           -برنامج مكافحة الفريوس    )   
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   تطبيق علي ما تعلمته:   الثامنالدرس 
 

 ر رقمية وما هي األداة المناسبة لعرض المعلومات ؟كيفية إعداد بحث أو تقاري* 

- : Power Pointالعروض التقديمية  -

 برنامج من إنتاج شركة مايكروسوفت يستخدم  هو

 لتصميم عروض تقدميية حتتوي علي نصوص 

 ومؤثرات صوتية وحركية وصور وتأثريات مميزة 

 وجتعل شكل النصوص والكتابة رائعا من خالل 

  WordArtاستخدام 

- :مقاطع الفيديو  -

 من املمكن إضافة مقاطع الفيديو إلي حبثك وتعرض أفكارك 

 وميكن إضافة  آخرينبالصوت والصورة أو جتري مقابالت مع 

 بعض التأثريات املمتعة من خالل بعض التطبيقات املتخصصة 

 وال حتتاج سوي كامريا ومايك أو جهاز كمبيوتر أو تليفون 

 ا وميكرفون داخليحممول مزود بكامري

- :الملصقات اإلعالنية  -

  -:هي إحدى طرق عرض املعلومات وجيب علينا مراعاة اآلتي 

  استخدام ألوانا زاهية لعرض املعلومات وإضافة الصور والرسومات واألشكال. 

  الكتابة خبط عريض ليتمكن اآلخرون من قراءة املعلومات من بعيد. 

 كار واضحة وبسيطة البد أن تكون املعلومات واألف. 

  ال تنس ذكر مصدر املعلومات.
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 (احملور الثاني )  الثامنتدريبات الدرس                           

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )  . التأثريات السمعية والبصرية ملقطع الفيديو تضيف املتعة وجتذب االنتباه  -1

مج املهمة مثل برنامج العروض التقدمييه العديد من الربا أنتجتشركة مايكروسوفت  -2

PowerPoint  .           ( ) 

. وجدت ملصقا إعالنيا مل تستطع قراءة حمتواه لصغر حجم الكتابة بالتالي فهو ملصق احرتايف  -3

             ( ) 

 ( )     . جيب ذكر مصدر معلوماتك عند إعداد حبث أو تقرير  -4

 ( )     . لفيديو للملصقات اإلعالنية من املمكن إضافة مقاطع ا -5

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -
 .لكتابة املعلومات يف امللصق اإلعالني .................... جيب أن نستخدم ألوانا  -1

 (ال شئ مما سبق        -زاهية          -باهته   )    

 ...فضل برنامج نستخدمهما هو أ ICTطلب منك معلمك عرض تقدميي عن درس ما يف مادة  -2

 (WordArt - PowerPoint - Excel   ) 

 ......................... لتغيري شكل النص وجعله ملفتا للنظر نستخدم  -3

 (Font Size - Font Color - WordArt) 

 .باملوضوع الرئيسي للملصق اإلعالني .................... جيب أن تكون األفكار  -4

 (غري موثوقة    -ليس هلا عالقة    -صله    مرتبطة وذات) 

 ؟( ال / نعم ) اذكر في كل نقطة مما يأتي هل الملصق اإلعالني مناسب لعرض المعلومات   - 
 

 ال نعم 

   استخدام ألوانا زاهية يف عرض املعلومات

   الصورة املوجودة بامللصق ليس هلا عالقة بالفكرة الرئيسية

   حالكتابة خبط عريض وواض
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 مراجعة علي منهج الفصل الدراسي األول

 ( 1) مراجعة 
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 ( 2) مراجعة 
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 ( 3) مراجعة 
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 ( 4) مراجعة 
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 ( 5) مراجعة 
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 ( 6) مراجعة 
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 ( 7) مراجعة 
 




